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28 februari nieuwe expositie “Baarn gelooft”

Expositie “Baarn gelooft”
Deze nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring Baerne
geeft u een kijkje in de bijzonder ruim geschakeerde wereld van
het geloof in Baarn. Naast de Hervormde en de Rooms Katholieke kerk zijn in Baarn vele andere kerkelijke genootschappen en
geloofsgemeenschappen actief geweest de laatste 200 jaar. In deze tentoonstelling laten wij u aan de hand van veel foto’s een
kijkje nemen in die geloofsgemeenschappen. Wij tonen de gebouwen toen en nu. Maar ook de voorgangers, priesters en dominees.
Wij besteden o.a. aandacht aan hoe het zo gekomen is dat er zoveel verschillende kerken en kerkjes in Baarn zijn geweest (en
nu nog zijn).

De geloofsgemeenschappen die we behandelen zijn:


























Pauluskerk op de Brink
Pauluskerk, wijzerplaten en carillon
Paaskerk, vroeger Kruiskerk
Calvijnkerk in de Tromplaan
H. Nicolaaskerk aan de Kerkstraat
RK Maria Koningin, Maatkampweg
Protestanten Bond Kampstraat
Doopsgezinde gem., Eemnesserweg
Leger des Heils,
Lutherse Gemeente, Kapelstraat
Apostolisch genootschap
Christelijk Gereformeerde gemeente
Schuilkerk RK op Santvoorde
Schuilkerk parkeerterrein
Gebouw Chr. Belangen, Leestraat Weteringstraat Hervormd gebouw
De Ark, voormalige Herv. kerk
Herv. Kerk Lage Vuursche
Klooster St. Elisabeth, Lage Vuursche
Gereformeerde Opstandingskerk
Ned. Gereform. Bond Vrijgem BV
Gereform. Kerk Hersteld Verband
Volle Evangelische gem. Reddingsark
Chr. Geref. Vrijgemaakt
St. Kuba, Islam moskee
Zendingscentrum GK

Kom eens kijken naar deze veelzijdige en interessante tentoonstelling in de ruimte van de Historische
Kring onder de bibliotheek in de Hoofdstraat 1a.
Om de kosten hoeft u het niet te laten want deze tentoonstelling is gratis toegankelijk voor iedereen.
Wij zijn iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur en iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur geopend.
De tentoonstelling wordt 28 februari om 11.30 uur feestelijk geopend door Ds. R. van de Beld, voorzitter van de Baarnse Raad van Kerken en is vanaf dat moment voor een ieder te bekijken.
De expositie zal te bezichtigen zijn tot eind juni 2015.
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